רשומות

ספר החוקים
י״א באדר בי התשס״ח

2140

 18במרס 2008
עמוד
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תיקון עקיף:
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חוק ה ב ח י ר ו ת )דרכי ת ע מ ו ל ה ( )תיקון מסי  ,(25ה ת ש ס ״ ח 2 0 0 8 -

265

חוק מס ערך מוסף )תיקון מסי  ,(36ה ת ש ס ״ ח 2 0 0 8 -

266

חוק ניירות ערך )תיקון מם׳  ,(35התשם״ח*2008-
בחוק ניירות ערך ,התשב״ח968-וי )להלן  -החוק העיקרי( ,בסעיף - 1

תיקון סעיף ו

)ו( בהגדרה ״בורסה בחו״ל״ ,המילים ״בהגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות,
התשנ״ד994-ו״  -יימחקו;
)(2

אחרי ההגדרה ״בורסה בחו״ל״ יבוא:
״״שוק מוסדר״  -מערבת שבאמצעותה מתנהל מסחר בניירות ערך ,באופציות או
בחוזים עתידיים ,על פי בללים שנקבעו על ידי מי שרשאי לקבעם במדינה
שבה הוא מתנהל ,ואם המסחר מתנהל ביותר ממדינה אחת  -על ידי מי
שרשאי לקבעם באחת מן המדינות שבהן הוא מתנהל;״;

)(3

אחרי ההגדרה ״חוק חתימה אלקטרונית״ יבוא:
״״חוק החברות״  -חוק החברות ,התשנ״ט999-ו ;
2

״חוק הייעוץ״  -חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות,
התשנ״ה995-ו .״
3

תיקון סעיף 2ו

2

בסעיף 2ו)ד( לחוק העיקרי -

תיקון סעיף  5ו א

3

ברישה ,במקום ״תשקיפים -״ יבוא ״תשקיפים מהסוגים המנויים בתוספת
)ו(
שלישית אי; שר האוצר רשאי ,לפי הצעת הרשות או לאחר התייעצות עמה ובאישור
ועדת הבספים של הבנסת ,לשנות ,בצו ,א ת התוספת האמורה ״;
) (2פסקאות )ו( עד ) - (5יימחקו.
בסעיף 5וא לחוק העיקרי -

תיקון סעיף 23

4

)ו(

בסעיף קטן )א() ,(3המילים ״התשנ״ט999-ו )בחוק זה  -חוק החברות(״  -יימחקו;

) (2בסעיף קטן )ב()ו( ,אחרי ״בתוספת״ יבוא ״הראשונה״ ואחרי ״לתוספת״ יבוא
״הראשונה״
בסעיף  23לחוק העיקרי -
)ו( בסעיף קטן )א( ,לפני ״התשקיף יישא״ יבוא ״תשקיף שפרסומו הותר ,יפורסם
באמצעות דיווח אלקטרוני לפי סעיף 44ב ,בתוך שבעה ימים מיום מתן ההיתר;״;
)(2

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:
״)א ו( תאריך פרסום התשקיף יהיה היום שבו התשקיף דווח אלקטרונית באמור
בסעיף קטן )א( ,אם הדיווח האלקטרוני נעשה עד השעה  ,09:30ואם נעשה לאחר
מבן  -היום שלמחרת הדיווח ״;

)(3

בסעיף קטן )ב( ,לפני ״פורסמה הודעה״ יבוא ״על אף הוראות סעיף קטן )או(,״;

)(4

בסעיף קטן )ג( ,במקום פסקה ) (2יבוא:
״) (2לפרסם הודעה בעיתון לפי סעיף 55ב ,על הגשת המסמבים האמורים
בפסקה )ו(;״

התקבל בבנסת ביום גי באדר בי התשס״ח )0ו במרס  ;(2008הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,334 -מיום ב״ו בתשרי התשס״ח ) 8באוקטובר  ,(2007עמי .4
ס״ח התשב״ח ,עמי  ;234התשס״ח ,עמי 89ו.
ס״ח התשנ״ט ,עמי 89ו.
ס״ח התשנ״ה ,עמי 6ו.4
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ס פ ר ה ח ו ק י ם 40ו ,2י״א ב א ד ר בי ה ת ש ס ״ ח 8. 3.2008 ,ו

בסעיף 23א לחוק העיקרי -

5י

)ו(

תיקון סעיף 23א

בסעיף קטן )ג() המילים ״של ת אגי ד מדוים״  -ליתחקו;

) (2בסעיף קטן )ד() ,(2אחרי ״תאגיד מד(ו ח״ יבוא ״או ותאגיד שהוראות פ רק ה׳ 3חלות
עליו״
עליו״
6

תי

בסעיף )27ב( לחוק העיקרי ,במק ום ופסקה )ק( יבוא:

תיקון סעיף 27

״) (2לפרסם ,בתוך שבעה ימים לאחר תום התקופה להגשת ה הזמנות ,הודעה בעיתון
לפי סעיף 55ב ,בדבל ההקצאה באמור בפסקה )ו(;״.

9

י

בסעיף 34א)ב( לחוק סעיק רי ,המ(לים ״התשנ״ט999-ו״  -יימחקו.

תיקון סעיף 34א

בסעיף 35יט לחוק העיקרי ,האמור בו יסומן ״)אה״ ואורז ריו יבוא:

תיקון סעיף 35יט

״)ב( בלי לגרוע מה״ראות סעיף קטן )א( ,רשאי שר האוצר( ,על פי דה צעת הרשות לא ו לאחר
התייעצות עמה ,לשנות ,בצו ,א ת התוספות השניא והשלישית ,ובלבד שמדובר בשינוי
שם שנקבע על ידי בורסה ,בורסה בחו״ל ,סשימת מס חר או שוק מוסדר או פיצול או
מיזוג של רשימות מסחר שבורסה ,בו רסה בחו״ל או שוק מוסדר הודיעו עליהם!.״
תיקון סעיף 35בב
בסעיף 35בב ל חוק הסיקרי -
)ו( בסעיף קטן )א( ,במקום הס יפה החל במילים ״בשהי עיתונים״ יםוא ״הידעת נעל בך
בעיתון לפי סעיף 55בבע״י;תון לפי סעיף 55ב״;
)(2

0ו.

סעיף קטן )ג( )(2-בטלסעיף קטן )ג(  -בטל

בסעיף 35בו לחוק העעקרי ,בהגדחה ״זיקה״ ,במהום ״במשמעותה בסעיף  207לחוק
החברות ,התשנ״ט9-ח9ו״ יבוא ״בהגדרתה בפרט  5לתוספת השניה בחוק תותעהות
ייצוגיות ,התשס״ו 2006-״.

תיקון סעיף 35בח

4

ו ו ק בסעיף 35בח)א( לחוק העיקרי ,במקום ״הודעה בשני עיתו נים יומיים בעלי תפוצה רחבה
היוצאים לאור בישהריאולצ אבישםפלהאוהרעבירישתר״אילבובאש״פהו דהעהב רביעתי״תיוןב ולאפי״הסועדיעףה5 5בבע״יתון לפי סעיף 55ב״

תיק ון סעיף 35בח

^2

בסעיף  37לחוק העיקרע -
)ו(

תיקון סעיף 37

בבותרת השולוים ,אחרת ״בבעל עניין״ יבוא ״או של נושא משרה בבירה״;

) (2בסעיף קטן )א( ,אחרב ״עעל עניין בתאגיד״ יעוא ״או בידי !;ודשא מאש רה בבירה ובו״,
אחרי ״לבעל עניין באחתראיגי״דל״ביעבלו אע נ״ייאןו בלנתואשגיאד״מישברואה ״באבוי רלהנובשו״א ומאשחריה ״בבעילר העבנוי״יןו״אחרי ״בעל העניי
יבוא ״או נושא המשרה הבבנרשא
) (3בסעיף קטן )ב( ,בבבל מקום ,אח רי ״בעל עניין״ יבוא ״או עושא משרה ב בירה״;
) (4בסעיף קטן )ג( ,אחרי ״בעל העניין״ יבוא ״באו נושא המשרה הבבירה״ והמרי ״ב על
עניין״ יבוא ״או נושא משרה בבירה״;
)(5

אחרי סעיף קטן)ג( יבוא:
״)ד( בפרק זה ,״נושא משרה קבירה״  -נו שא משבה ,בהג-רתו בחוק החברות ,ובן
יושב ראש דירקטוריון ,דירקטור חקיף ,יחיד שמונה לפי ס עיף ד 3ש לחוק החברות
מטעם תאגיד המבהן בדירקטור ,חשב ,מבקר פנימי ,חורשה חתימה עצמאי ,והל
ממלא תפקיד באמור גל את תואר משרתג שונה  ,ובן נושא משרה בבירה בשאגיד
בשליטת התאגיד ,אשר יש לו השפעה מה ותית על התאגיד ובל יחיד המועגיד
בתאגיד בתפקיד אבחרת,אהגימדחזביקתפחקימידשאהחרא,חהוזמיחםזיאקו יחומתירשמהן אהחעורזיךםהנאוק ויבותשרלמןה וןה ערך הנקוב של ה
המניות המוצא או ממוח ההצבעה ; לעניץזה:
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ס פ ר ה ח ו ק י ם 40ו ,2י״א ב א ד ר בי ה ת ש ס ״ ח 8. 3.2008 ,ו

ו26

״מורשה חתימה עצמאי״  -מורשה חתימה אשר בבוחו לחייב את התאגיד בלא
צורך בחתימתו של גורם נוסף בתאגיד לעניין פעולה מסוימת;
״מורשה חתימה״  -מי שמורשה לחייב א ת התאגיד או לחייב תאגיד בשליטתו
של התאגיד שאינו תאגיד מדווח ושאינו תאגיד שפרק הי 3חל עליו
)להלן  -תאגיד נשלט( ,ובן מי שמורשה בתאגיד נשלט לחייב א ת התאגיד
הנשלט ,בסבום העולה על חמישה אחוזים מסך הנבסים במאזן התאגיד,
לפי דוחותיו הבספיים המבוקרים האחרונים; ויראו שני מורשי חתימה או
יותר שהם בני משפחה ,מורשה חתימה אחד;
״חיוב״  -למעט תשלום מס ,ארנונה או תשלום חובה אחר ,הניתנים לגבייה לפי
פקודת המסים )גביה( ,ולמעט פעולה בחשבונות התאגיד או תאגיד נשלט,
שעניינה רבישה או מבירה של ניירות ערך ,פיקדונות ,מטבע חוץ ונבסים
פיננסיים בהגדרתם בחוק הייעוץ ״
בסעיף  38לחוק העיקרי -

תיקון סעיף 38

3ו

תיקון סעיף 38ב

4ו

תיקון סעיף 46

5ו.

בסעיף )46א() (2לחוק העיקרי ,אחרי פסקת משנה )ח( יבוא:

תיקון סעיף 50א

6ו

״)ט( חיוב החברה בי בל המניות בהון המוצא שלה יירשמו למסחר על שם חברת
רישומים ,ובללים לחריגה מבלל זה ,לרבות לגבי חברות שניירות ערך שלהן רשומים
למסחר בבורסה מחוץ לישראל ובן לגבי חברות שהתאגדו מחוץ לישראל;״
בסעיף 50א לחוק העיקרי -

)ו(

בסעיף קטן )א( ,אחרי ״בעל עניין״ יבוא ״או נושא משרה בבירה״;

)(2

בסעיף קטן )ב( ,אחרי ״בעל עניין״ יבוא ״או נושא משרה בבירה״

בסעיף 38ב לחוק העיקרי -
)ו(

בבותרת השוליים ,אחרי ״בעל עניין״ יבוא ״או של נושא משרה בבירה״;

)(2

במקום ״שהגיש״ יבוא ״או על נושא משרה בבירה שהגישו״

)ו( בסעיף קטן )א( ,בהגדרה ״בורסה״ ,המילים ״בהגדרתו בחוק להשקעות משותפות״
 יימחקו;)(2

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:
״)ג ו( הוראות סעיפים קטנים )ב( ו־)ג( יחולו ,בשינויים המחויבים ,גם על העברה
של ניירות ערך הנסלקים במסלקה ,שהיא אחת מאלה ,ויראו לעניין הסעיפים
הקטנים האמורים א ת המעביר במי שמבר א ת ניירות הערך בבורסה ואת הנעבר
במי שרבשם בבורסה:
)ו( העברה מחבר בורסה שרבש א ת ניירות הערך בבורסה לחבר בורסה
אחר שמחזיקם בשביל מי שניירות הערך נרבשו בעבורו בבורסה;
) (2העברה מחבר בורסה שמחזיק את ניירות הערך בשביל מי שניירות הערך
נמברים בעבורו בבורסה ,לחבר בורסה אחר ,לצורך מבירתם בבורסה
)ג (2לעניין סעיפים קטנים )ב( ו־)ג( יראו ברבישה בבורסה או במבירה בבורסה,
לפי העניין ,גם רבישה או מבירה המהווה חלק מעסקת מבר חוזר בניירות ערך,
שהוסבם בי תתבצע או בי הוקנתה זבות לבצעה ,בתום תקופה שהוסבמה מראש
או בהתקיים תנאי שנקבע מראש; לעניין זה ,״עסקת מבר חוזר בניירות ערך״
 בהגדרתה בחוק הסבמים בנבסים פיננסיים ,התשס״ו. 20 06-״;5
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ס פ ר ה ח ו ק י ם 40ו ,2י״א ב א ד ר בי ה ת ש ס ״ ח 8. 3.2008 ,ו

בסעיף קטן )ח( ,המיילים ״התש נ״ט999-ו״  -יימחקו.

)(3

 7ו  .בסעיף 52טו)ב( לחוק העיקרי ,במקום ״ב על יעניין באו קלי שחעל להיות וי על עניין״ יבוא
״בעל עניין ,נושא משרה עבירה אש מי שחד ל להיות אחד מאלה״ ואחרי ״לבעל עניין״
יבוא ״או לנושא משרה בבירה״.

תיקון סעיף 52טו

 8Jבסעיף 52יז)3לחוק העיקרי ,בלל מקום ,אחרי ״לבעל עויין״ יבוא ״או לנושא משרה(
בלירה״ ואחרי ״בעל לעניין״ ובוא ״או נושא משרה ב לירה׳ו

תי קלן סעיף 52יז

אחרי סעיף  5א לחוק העיקרי יבוא :

ה.1

ה ו ס פ ת סעיף פפב

9

55ב ,שר האוצר ,לפי ה צ ע ת הרשות או האער התייעצות עמה,
ובאישור ועדת הלספים של הלנסת ,יקבע בתקנהת הוראות
בדבר אופן פרסום הודעה בעיתון לפי חוק זה ,לרבות בדיבר
הפרטים שיש לללול בהודעה ,גודל ה ה ו ד ע ה ומאפייניה
הצורניים ,ורשאי שר האוצר לקבוע הוראות שונות ולס וגיר
שונים של פרסום הודעה בעיתון לפם חוק זה או לסוג ים שווים
של תאגידים או ניירות ערך.״.

״פרסום ה ו ד ע ה
ב ע י ת ו ן

20ק

בסעיף )56ד() (3לחוב העיקרי ,המ(לים ״התשנ״ט999-ו״  -יימחקו״

ו2ק בתוספת השניה לחבק העיק רי -

תיקון סעיף 56
תיקון ה ת ו ס פ ת
השניה

)ו(

בלותרת ,במקום ״)סעיף ו(״ יבוא ״)סעיפעם ו35 ,ל א35לא(״;

)(2

במקום פרט  3יבוא:
״National Association of Securities Dealers Automated Quotation .3
;(NASDAQ) - Global Select Market
.4

.NASDAQ Global Market״

22ק בתסספת השלישית לחוק תעהקרי ,שלותרת ,במקום ״)סעיף רת יבוא ״)סעיפים ו35 ,יח,
35ל ו־35לא(״.

תיקון התוספות
השלישית

ה2ס אחרי התוספות השלישית לחוק העיקרי יבוא:

הוספת תוספת
ש ל י ש י ת א׳

״תוספת שלישית אי
)סעיף 2ו)ד«
סדרי טיפול נפרדים בבקשות להיתר פרסום של תשקיף
ו.

תשקיפים המוצאים במסגרת החלטת בפרטה ל מ ש מ ע ו ת ה בחוק החברעת
הממשלתיות ,התשל״ה975-וי ,תאם ועשו! השרים לעניי ני הפרטה קבעה שבנסיבות
העניין ,החלת סדריהטעינפיוין,ל נהפחרלדיתםסדחרשיובטיהפוללק ינדפורםד יהםהחפרשוטבהה לקידום ההפרטה

.2

תשקיפים לצורך מלירת המניות להגדרתן בחוק המלהת הבנקאיות שבהסדר
)הוראת שעה( ,התשן״ד993-ז .

.3

תשקיפים המוצאים בידי מנפיק שהוא חברה שהונש האצמב הוא לא פחוות
מסלום שקבעה הרשות ,באישור שר האוצר; הושעה על קביעה לאמער תימסב
לוועדת הלספים של הלנסת ותפורסם ברשומותו

6

7

ס״ח התשל״ה ,עמי 32ו
ס״ח התשנ״ד ,עמי 0ו.
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.4

תשקיפים המוצאים בידי מנפיק שהוא חברה החייבת ,לפי דין ,לערוך דוחות
כספיים מאוחדים עם דוחות כספיים של כמה חברות אחרות ,או לערוך דוחות
כספיים שכלולות בהם השקעות בכמה חברות אחרות בשיטת השווי המאזני,
אם לדעת הרשות החלת סדרי טיפול נפרדים על תשלובת של חברות כאמור
מוצדקת בנסיבות העניין.

.5

תשקיפים של ניירות ערך מסחריים.

.6

תשקיפי מדף.״

תיקון ה ת ו ס פ ת
החמישית

.24

בתוספת החמישית לחוק העיקרי ,בחלק בי ,בפרט )ו( ,במקום ״בשני עיתונים יומיים
הודעה״ יבוא ״הודעה לפי סעיף 55ב״.

תיקון חוק ה ס כ מ י ם
בנכסים פיננסיים

.25

בחוק הסכמים בנכסים פיננסיים ,התשס״ו , 2006-בסעיף ו ,בהגדרה ״״נייר ערך״ ,לעניין
ההגדרה ״עסקת מכר חוזר בניירות ערך״״ ,במקום ״כהגדרתו בחוק השקעות משותפות
בנאמנות״ יבוא ״כהגדרתו בחוק ניירות ערך״.

תחילה

.26

)א( תחילתם של סעיפים 2ו23 ,א38 ,38 ,37 ,ב52 ,46 ,טו ו־52יז ותוספת שלישית אי
לחוק העיקרי ,כנוסחם בסעיפים 2 ,5 ,2ו עד 5ו7 ,ו8 ,ו ו־ 23לחוק זה 30 ,ימים מיום
פרסומו של חוק זה

תחולה

.27

8

)ב( תחילתם של סעיפים )23ג(35 ,27 ,כב ו־35כח והתוספת החמישית לחוק העיקרי,
כנוסחם בסעיפים  ,9 ,6 ,(4)4וו ו־ 24לחוק זה ,ביום תחילתן של תקנות לפי סעיף 55ב
לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 9ו לחוק זה.
)ג( תחילתם של פרטים  3ו־ 4לתוספת השניה בחוק העיקרי ,כנוסחם בסעיף ו 2לחוק
זה ,ביום הי בתמוז התשס״ו )ו ביולי .(2006
הוראות שנקבעו לפי סעיף )46א())(2ט( לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף 5ו לחוק זה ,יחולו
גם על חברה שניירות ערך שלה נרשמו למסחר בבורסה לפני פרסומו של חוק זה ,ובלבד
שבעל מניות שהיה רשום במרשם בעלי המניות לפני שנקבע חיוב לפי הסעיף האמור
לא יחויב להעביר א ת המניות הרשומות על שמו לרישום על שם חברת רישומים
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חוק הבחירות )דרכי תעמולה( )תיקון מם׳  ,(24התשם ״ח*2008-
בחוק הבחירות )דרכי תעבלולה( ,התשי״ט959-ו )להלן  -החוק העיקרי( ,ב ע י ף - 15
-

ו

)ו(

בסעיף קטן )א( ,במקום ״ 25דק ת״ יבואן ״ 15דקות״ ובמקום ״ 6דקות״ יבואן ״ 4דקות״;

)(2

אחרי סעיף קטן)א( יבוא:

ן

״)או(

לא יהיו שידורים של תעמולת בחירוות ברדיו אלא ב־4ו הימים שלפני

הבחירות ״

ה ב ח י ר ו ת ״

בסעיף 5וא לחוק העיקרי -
)ו(
)(2

תיקון סעיף  5ו א

בסעיף קטן )א ( ,במק ו ם ״ ב ־ ו 2ה י מ י ם ״ י ב ו א ״ ב ־  4ו ה י מ י ם ״;
)

ב ס

ו(

ע

י

ף ק

טן

) א(

,

ב

מ ק

ו ם

״

ב

־ ו

 2ה

י מ

י ם

״

יבוא

״ ב ־  4ו

ה י מ י ם ״ ;

בסעיף קטן )ב( במקום ״ 10דקןות״ יבוא! ״ 7ד°ות״ ובמקום ״ 3דקות״ ״בוא ״ 2דקות״.
)
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י

תיק ון סעיף 5ו

מאיר שטרית
שר הפנים
דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

!־;ותקבל בכנסת ביום ג׳ ד ר ב׳ ז־זתשס״ח )0ו במרס  ;(2008ה צ ע ת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  -ו6ו ,מיום ט״ז בתמוז התשס״ז ) 2ביולי  ,( 2007עמי .232
ס״ח התשי״ט ,עמי 38ו; התשס״ז ,עמי .84
ה ת

ו

חוק הבחירות )דרכי תעמולה( )תיקון מם׳  ,(25התשם ״ח*2008-
ו.

בחוק הבחירות )דרכי ותעמולה( ,התשי״ ט959-ו  ,בסעיף  ,8אחרי ״משקאות״ יבוא
״משכרים״ ,ובסופו יבוא ״לעניין סה ,״משק ה משכר״  -כהגדרתו בסעיף 4כו לחוק
העונשין ,התשל״ז977-ו .״.
ו

תיקון סעיף 8

2
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התקבל בכנסת ביום די באדר בי התשס״ח )וו במרס  ;(2008הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת 85 -ו ,מיום י״ח בכסלו התשס״ח ) 28בנובמבר  ,( 2007עמי .55
ס״ח התשי״ט ,עמי 38ו; התשס״ח ,עמי .265
ס״ח התשל״ז ,עמי 226
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חוק מם ערך מוםף )תיקון מם׳  ,(36התשם״ח*2008-
תיקון סעיף 07ו

בחוק מס ערך מוסף ,התשל״ו975-ו  ,בסעיף 07ו -

^

ו

)ו(

בסעיף קטן )א( ,במקום ״ ,30ו09 ,6ו״ יבוא ״09 ,30ו״;

)(2

בסעיף קטן )ג( ,אחרי ״סעיפים״ יבוא ״ו6״.
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התקבל בכנסת ביום גי באדר בי התשס״ח )0ו במרס  ;(2008הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,335 -מיום גי בחשוון התשס״ח )5ו באוקטובר  ,(2007עמי 6ו ,עמי .75
ס״ח התשל״ו ,עמי  ;52התשס״ח ,עמי ו23
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